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Editorial
door Mary Eggermont-Molenaar, Calgary

Algemeen nieuws

Kees Ribbens, onderzoeker bij het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en 
Genocidestudies, stuurde het volgende bericht:

De Tweede Wereldoorlog 
vormt nog altijd een belang-
rijk historisch en moreel 
ijkpunt in de Nederlandse 
samenleving. De herinne-
ring aan deze oorlog is in de 
Lage Landen prominent aan-
wezig, met name in tiental-
len oorlogsmusea. Het NIOD 
heeft onlangs onderzoek 
verricht naar deze oorlogs-
musea. De resultaten van dit 
onderzoek, dat tevens een 
toekomstverkenning vormt, 
zijn nu gepubliceerd in Tonen van de oorlog. Toekomst voor het museale erfgoed van 
de Tweede Wereldoorlog.
Deze publicatie vormt een introductie op dit boeiende terrein voor een ieder die 

geïnteresseerd is in de Neder-
landse cultuur en geschiedenis. 
Daarom wil ik u bij deze graag 
attenderen op het feit dat onze 
publicatie voor geïnteresseer-
den kosteloos beschikbaar is 
als download document. Tonen 
van de oorlog is full-text be-
schikbaar op: http://www.niod.
knaw.nl/documents/publicaties/
tonenvandeoorlog.pdf
Tevens is er een Engelse verta-
ling beschikbaar. Deze publica-
tie, Exhibiting the war. The fu-
ture of World War II Museums 
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in the Netherlands, is eveneens kosteloos beschikbaar op: http://www.niod.knaw.
nl/documents/publicaties/exhibitingthewar.pdf

Het NIOD hoopt hiermee een bescheiden bijdrage te leveren aan verdere reflectie op 
dit terrein. Wie behoefte mocht hebben aan een gedrukt exemplaar van de Neder-
landstalige versie kan zich richten tot: 
Dr. Kees Ribbens | NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies | 
Onderzoeker | Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam | Telefoon +31 (0)20 523 37 
30 | E-mail k.ribbens@niod.knaw.nl | www.niod.nl

In nieuwsbrief 22, juni 2011, van de Koninklijke Bibliotheek staat dat alle Han-
delingen van de Tweede Kamer uit de leeszaal zijn verwijderd. Ze zijn nu wel on-line 
te raaplegen, via: http://www.overheid.nl/, een site waarop veel meer te lezen valt! 
Het ziet er naar uit dat in de komende decennia heel wat boekenkasten boekenloos 
op straat zullen komen te staan.

Sprekersnieuws

Over het algemeen horen we geregeld over Canadese oorlogsgraven in Nederland, 
wat wel eens doet vergeten dat er in Nederland ook al of niet gewenste binnen- en 
buitenlanders begraven liggen. Lang geleden was ik zelf eens belast met de admi-
nistratie van begraafplaats Rhijnhof in Leiden. Uit die tijd herinner ik me voorname-
lijk al of niet betraande familieleden die wel of niet nog langer de grafrechten wen-
sten te betalen en ook, dat graven en grafstenen na een bepaalde tijd worden 
geruimd. Dat met vernietiging van een grafsteen veel meer wordt geruimd blijkt uit 
de video die Korrie Korevaart, CAANS-spreker in 2001 en 2008, stuurde over een 
lovenswaardig grafstenenproject: http://www.uitvaartvoorlichting.nl/website/?p=574

Afgelopen maart werd De gekroonde republiek van 
Cees Fasseur, CAANS-spreker 2009, gepubliceerd. 
Hierin maakt Fasseur de balans op van 200 jaar 
monarchie en kijkt hij terug op het beleid van de 
koningen Willem I, II en III en de daaropvolgende 
vier koninginnen: Emma, Wilhelmina, Juliana en 
Beatrix. Het boek telt 107 bladzijden, is deel I van 
25 delen, leest als een brief en doet je afvragen of 
Fasseur nu nog wel eens ten paleize mag komen. 
Eerder, op 15 februari werd hij evengoed over dit 
boek duchtig aan de tand gevoeld (wat moet je nu 
met een koningshuis?) in het televisieprogramma 
Pauw en Witteman. Maar ook daar wist hij, net als 
in het boekje, stevig te scoren: ‘naast de vlag, het 
volkslied, het nationale voetbalelftal, de elfsteden-
tocht en het eerste kievistsei vormt de Oranjemon-
archie het laatste restant van de Nederlandse ident-
iteit, naast het tweede koekje bij de thee.’ 
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Op 23 mei ging Dick de Boer, CAANS-spreker 
in 1997 (Calgary), 2002 (Ottawa) en 2011 
(Calgary) met emeritaat. Na zijn afscheidsrede 
‘Een boekje open over de middeleeuwen’ pre-
senteerde hij zijn nieuwste boek, Emo’s Reis 
(waarover hij afgelopen februari in Calgary 
sprak). De rond 1175 geboren adellijke Fries, 
abt Emo, liep in 1212 midden in de winter van 
Friesland naar Rome om bij de paus zijn ruzie 
met de bisschop van Münster te beslechten. De 
Boer ‘volgt het voetspoor van abt Emo zo
nauwgezet mogelijk. Het laat de lezer door 
Emo’s ogen naar zijn tijd kijken, in het volle 
besef dat we 800 jaar later leven. Het verbindt 
toen en nu, in tekst en beeld.’ Dat schrijf De 
Boer op blz. 41 en zo is het precies. Een in alle 
opzichten schitterend boek, een feest voor de 
geest, dat 241 rijkgeïllustreerde bladzijden telt 
en op haar beurt tot nareizen uitnodigt. Als er 

een toptien voor lay-out zou bestaan, zou Jan Kees Schelvis, de grafische ontwer-
per van Emo’s reis bovenaan staan. Op 21 mei werd ook De Boer hevig aan de tand 
gevoeld, hij door verslaggevers van de Tros Nieuwsshow. Wie goed werk aflevert 
moet tegenwoordig stevig in zijn of haar schoenen staan.

Op 25 mei werd het 40-jarige schrijverschap van 
Mensje van Keulen, CAANS-spreker 2005, uitbundig 
gevierd. Behalve een leuk lang interview met haar in 
de Vrij Nederland van 28 mei j.l. valt er via de vol-
gende websites alsnog van mee te genieten:
http://www.mensjevankeulen.nl/nieuws.htm
http://boeken.vpro.nl/artikelen/44723491/ en ook: 
http://beta.uitzendinggemist.nl/programmas/26-
boeken welke site toegang verleent tot nog veel meer 
interviews met Nederlandse en Vlaamse schrijvers. 
Uitgeverij Atlas liet zich niet onbetuigd en gaf in De 
Verhalen een bundel uit van Van Keulens verhalen en 
via de Atlas-website: http://www.uitgeverijatlas.nl/ een 
interview met haar. Rekening houdend met de zuinige 
Nederlandse natuur krijgt de site-bezoeker hierbij 
tevens gelegenheid om zich via ebook.nl gratis van een 
verhaal te voorzien.

http://radio.tros.nl/?page=detail&p=47348&type=broadcast_detail&col=left&userPage=39
http://www.mensjevankeulen.nl/nieuws.htm
http://boeken.vpro.nl/artikelen/44723491/
http://beta.uitzendinggemist.nl/programmas/26-boeken
http://beta.uitzendinggemist.nl/programmas/26-boeken
http://www.uitgeverijatlas.nl/
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Ledennieuws

Lini Grol wrote: 

‘Thought you might be interested to know that my new 
book of poetry with pictures titled Mother’s Domain is now 
an e-book on Amazon Kindle. You can read this e book on 
your computer. My other books like The Dreamcoat, Empa-
thy and Why Were We Saved are also e-books with Ama-
zon Kindle publishing.’

                       * * * * * * * 

In dit nummer

In dit septembernummer vindt u een overzicht van de activiteiten van de locale 
chapters, notulen van de CAANS/ACAEN-jaarvergadering en het financiële jaarver-
slag over 2009-2010 en een samenvatting van de voordrachten die eind mei tijdens 
de gelijknamige conferentie te Fredericton, New Brunswick, werden gehouden.
En verder iets over een feest in Hoorn en een project in Quebec. 

Op 1 juli werd in Hoorn het vijfhonderdste geboortejaar 
van de Hoornse humanist Hadrianus Junius herdacht 
met een feestelijke viering en een Junius symposium. 
Daarbij werden drie publicaties gepresenteerd: een 
biografie, een essaybundel en de eerste vertaling van 
Junius ́ Batavia, onder de titel Holland is een eiland, 
ingeleid, vertaald en geannoteerd 
door Neolatinist Nico de Glas, le-
raar klassieke talen aan het Catharina 
lyceum, later Van Maerlant lyceum, 
in Eindhoven van 1967 tot 2002. Op 
verzoek schreef de Glas een samen-
vatting van Junius’ Batavia.

Julie Couture, een Quebecse, die 
sinds 2005 in Nederland woont en 

daar sinds 2009 medewerkster is van de Anne Frank Stichting, 
vroeg, in verrassend goed Nederlands, CAANS’ aandacht voor een 
Anne Frank-project in Canada. Desgevraagd legde ze uit wat, waar, 
wanneer en hoe de plannen voor dit project zijn.

Hadrianus Junius (1511-1575)
Gravure van Theodorus de Brij

Anne Frankhuis
in Amsterdam
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Vancouver 
door Doeska Timmer

Op donderdag 14 april sprak Paula 
Swart, Adjunct-curator Asia bij het 
Museum van Anthropologie, over 
Scheepswrakken in Zuid-Oost-Azië, 
keramiek en de VOC.

 Hoian in Vietnam had in de 17e  
 eeuw een vestigingskantoor van de  
 VOC. Langs de kust van Vietnam  
 is een aantal scheepswrakken ge- 
 vonden waarvan er twee, Vungtao  
 ca. 1690 en Ca Mau 17256, die  
 Chinees porselein met Nederlandse  
 stadsgezichten, grachtenhuizen en een patroon wat nu het Scheveningen pa-
 troon wordt genoemd aan boord hadden. Beide schepen waren heel waarschijn-
 lijk op weg naar Batavia om daar de bestelde lading af te leveren. De Vungtao   
 cargo werd in 1992 door Christie’s in Amsterdam geveild en het Ca Mau porse-
 lein werd in 2007 in Amsterdam bij Sotheby’s geveild. 

Op maandag 9 mei gaf Teun van Os van den Abeelen, vice-president Amster-
damse rechtbank, een  ‘helicopter-beschouwing’ over de recente ontwikkelingen in 
Nederland in de laatste vijf jaren, toegespitst op onderstaande thema’s, waarbij de 
betreffende onderwerpen werden besproken en met elkaar in verband gebracht.

1. Nederland op drift.
Sociaal politieke ontwikkelingen in Nederland van de laatste paar jaar. De opkomst 
van Geert Wilders en de PVV en de doorwerking daarvan in de politieke en maat-
schappelijke verhoudingen. De belangrijkste sociale thema’s van de laatste twee 
jaren in beeld: ouderenzorg en pensioenen en AOW, de financiele crisis, veiligheid/
criminaliteit, immigratie en verblijf van buitenlanders in Nederland, arbeidsverhou-
dingen. Overleg- en consensuscultuur versus oppositie en botsende tegenstellingen.  
Toekomstprognose. 

2. Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland in de jaren 2005/2010.
Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen in criminaliteit voor de burger (veiligheid 
op straat en in huis, ontwikkeling computercriminaliteit etc). Hoe zit het met bijzon-
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dere  bevolkingsgroepen zoals allochtonen. Welke overheidsreactie is gevolgd op de 
criminaliteitsontwikkeling (inzet politie en justitie, preventieve maatregelen,  reclas-
sering, etc.). 
 
3. Immigratie en integratie in Nederland in de jaren 2005-2010.
Ontwikkelingen mbt asiel-migratie en overige immigratie, waaronder gezinsvorming 
en arbeidsmigratie, in Nederland. Stand van zaken met betrekking tot integratie van 
niet Nederlanders die in Nederland voor langere tijd verblijven. Het huidige maat-
schappelijk debat in Nederland over nut en noodzaak van integratie van buitenlandse 
bewoners van Nederland. Multiculturaliteit versus assimilatie; overheidsmaatregelen 
op het gebied van integratie en het effect daarvan. En, plaatsing van het voorgaande 
in Europees perspectief.
  
4. Ontwikkelingen op het gebied van religie/ geestelijk leven in Nederland.     
Enerzijds, zet ontkerstening door, anderzijds opkomst van evangelisatiebewegingen 
en allochtonenkerken. De terugtrekkende positie van de kerken in Nederland. Pro-
testantse samenvoegingsperikelen en roomse priesterschandalen. De ontwikkelingen 
rond de Islam in Nederland en de bijbehorende politieke onrust.  

Mr. van Os van den Abeelen heeft een enorme kennis en inzicht door zijn werk-
zaamheden als vice-president van de Amsterdamse rechtbank, als raadsheer aan 
het gerechtshof in Den Haag en als lid van de Commissie Meyers (onafhankelijke 
deskundigen internationaal vreemdelingen-en strafrecht). Door zijn humor en zijn 
gave als verteller hield hij zijn luistereraars die avond  in de ban!
 
Op 26 juni vond de laatste CAANS-bijeenkomst, een ‘social’ in de vorm van een pot-
luck, plaats bij Jan en Doeshka Timmer in Horseshoe Bay.

Calgary
door Mary Eggermont-Molenaar

Op 11 mei bracht Teun van Os van den Abeelen 
in zijn voordracht Kroniek van Nederland 2000-2010 
hetzelfde scala aan onderwerpen als in Vancouver voor 
het voetlicht. Van Os van den Abeelen nodigde de aan-
wezigen uit om al tijdens zijn voordracht met vragen te 
komen, op welk voorstel grif werd ingegaan. De avond 
verliep dan ook interactief en buitengewoon geanimeerd. 
De daardoor tweemaal zolange spreekduur werd door 
velen nog te kort bevonden! 

Toronto
door Michiel Horn

Op 8 april sprak ik over de aankomst in Vught in februari 1943 van de Joodse stu-
dent David Koker (1921-1945) en zijn familie en over hun verblijf daar tot aan juni 
1944. Daardoor kwam ook het Philips commando in Vught ter sprake. Koker liet een 

Rechtbank Amsterdam
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dagboek na waarvan de eerste twee delen waarschijnlijk door een werknemer van 
Philips het kamp uit werden gesmokkeld en naar Kokers vriend, Karel van het Reve, 
gezonden. Koker stierf tijdens zijn vervoer van KL Langenbielau naar KL Dachau. In 
1977 is Kokers dagboek, voorzien van een inleiding door Karel van het Reve, in Ne-
derland verschenen. Het komende jaar zal het ‘t licht zien in een Amerikaans-Engelse 
vertaling van mijn hand.

Op 13 mei sprak Teun van Os van den Abeelen in Toronto over dezelfde onder-
werpen als hij in Vancouver en Calgary behandelde. ‘Uitstekend, heel goed en er 
waren veel vragen,’ aldus Marieke van der Meer, vice-president van het Toronto chap-
ter.

Ottawa
door Hans Moor

Op 13 april sprak ik in mijn functie als president van Citizens for Safe Cycling in Ot-
tawa over ‘Cycling in the Netherlands’ met een nadruk op de economische voordelen 
van het fietsen. Veel mensen denken dat Nederland altijd de fietsinfrastructuur ge-
had heeft waar we nu om bekend staan, maar dat is niet zo. De Nederlandse over-
heid heeft jarenlang geïnvesteerd in het netwerk, omdat fietsen de wegen ontlast, 
gezond en schoon, en natuurlijk ook goedkoop is. Nu in Canada autobezit ook duur-
der wordt (aanschaf, parkeerkosten, verzekering, benzine), kiezen ook in Canada 
steeds meer mensen voor de fiets. De overheid speelt daar op in door ook meer aan-
dacht aan fietsinfrastructuur te besteden. Natuurlijk is dat allemaal erg nieuw voor 
Canadezen en het roept dan ook weerstand op bij diverse groepen. Ik ontzenuwde 
een aantal mythes, zoals dat het ‘bijna altijd koud is’ in Canada, dat er ‘overal ber-
gen en heuvels zijn,’ dat de wegen ‘te smal zijn,’ dat Canada ‘een groot land is’ (en 
dus niet befietsbaar zou zijn). Aan de hand van een geweldige Powerpoint presenta-
tie en met met mijn welbekende humor liet ik zien dat er ook in Canada geweldige 
mogelijkheden voor fietsen zijn. 

Op 17 mei gaf Teun van Os van den Abeelen een voordracht getiteld Chronicle of 
the Netherlands 2000-2010. The Netherlands adrift: review and analysis of Dutch 
social and political topics and developments in the first decade of the 21st century.
For its contents, see the Vancouver report.

Montreal
door Peter Lowensteyn

Op donderdag 21 april 2011 gaf Beppie Alexander
een zeer interessante en persoonlijke lezing over In-
disch-Nederlandse letterkunde. Met ondersteuning
van vele illustraties sprak zij over de literatuur van 
Nederlands-Oost-Indië vanaf het begin van de be-
moeienissen van de Verenigde Oost-Indische Com-
pagnie tot en met de tijd van de tweede en derde 
generatie Indische jongeren en hun vele frustraties. 
Zij had een keuze gemaakt uit verslagen, dagboeken, 



CAANS NEWSLETTER - September 2011       BULLETIN DE L’ACAEN - septembre 2011

- 8 -

reisverhalen, biografieën en romans en liet zien dat er een overvloed van geschriften 
verschenen zijn die betrekking hebben tot het land dat zo’n 300 jaar Nederlands-
Oost-Indië was en nu Indonesië heet. 

Op dinsdag 24 mei gaf Teun van Os van den Abeelen ook in Montreal een lezing 
over de verschillende ontwikkelingen in Nederland in het laatste decennium. Hoewel 
Teun van den Abeelen zeer interessante onderwerpen besprak vonden verschillende 
leden de lezing te lang en voor hen soms te ingewikkeld.

Op donderdag 9 juni eindigden we het seizoen met de gebruikelijke ledenvergade-
ring en BBQ. Er was een zeer goede opkomst en de voorspelde donderbuien lieten 
het gelukkig afweten. De ledenvergadering legde vooral de nadruk op het vinden van 
nieuwe sprekers aangezien we de laatste jaren teveel steunen op slechts een paar 
leden.
De CAANS-leden van Montreal bedanken Peter en Trics Tijssen nogmaals voor hun 
ontzettend hartelijk onthaal.

De CAANS/ACAEN – conferentie, 2011, in Fredericton.

Het programma van deze conferentie is te vinden op blz. 4 van de vorige newslet-
ter - http://www.caans-acaen.ca/News/newsletter1104.pdf. Zoals u daarin kunt zien 
waren er dit jaar niet veel sprekers, wat evenwel een ieder de tijd gaf om over het 
te bespreken onderwerp wat langer uit te weiden. Hieronder de samenvattingen van 
de voordrachten die programmavoorzitster Inge Genee op een goed verzorgd pro-
gramma bij elkaar zette.

Anne van Arragon Hutten (Lakeville NS) 
The Christian Reformed Church in Canada: Sixty years 

This talk will take a look at the integration process of the 
Christian Reformed Church into the broader Canadian 
society. We will trace some of the congregations that have 
closed their doors in recent decades, but also those which 
are thriving and expanding, and point out some of the fac-
tors involved. 

Anne van Arragon Hutten published five books to date, all 
dealing with the history of the past century. UPROOTED: 
Dutch Immigrant Children in Canada 1947-1959 
(North Mountain Press, 2001) has caused considerable 
discussion within the Dutch community about the actual 
impact of that postwar wave of immigrants. 

http://www.caans-acaen.ca/News/newsletter1104.pdf
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Mary Eggermont-Molenaar (Calgary AB) 
William Rollo: Van Glasgow via Leiden naar Grahamstown
 
William Rollo, een student van Prof. Dr. C. C. Uhlenbeck (1864-1951) werd in 1892 in 
Glasgow geboren en stierf in 1960 te Grahamstown in Zuid Afrika. Wat waar en hoe 
bestudeerde Rollo Klassieke Talen, Baskisch en Japans en maakte hij zich Frans, Rus-
sisch, Hindustaans, Nederlands, Spaans en Zuid-Afrikaans eigen? 
 Over William Rollo’s Leids/Baskische avontuur, opgetekend door diens echtge-
 note Louise Rollo-van den Broeke en Rollo’s daaropvolgende carrière in Zuid-
 Afrika publiceerde jaarboek 2009 van de Academie voor de Baskische Taal,   
 Euskaltzaindia, het volgende artikel.

Gerrit Gerrits (Acadia University) 
Unico Wilhelm van Wassenaer (1692-1766), Nobleman, Diplomat and Mystery Com-
poser 

Johan Huizinga, the famous Dutch historian, wrote in Ned-
erland’s beschaving in de zeventiende eeuw that the nobility 
from the eastern Dutch provinces in particular was a boorish 
lot who were not receptive to culture and made no contribu-
tions in that regard. To Huizinga, Dutch culture at the time 
was almost solely a pro-duct of the middle class, burger, mi-
lieu. 
Enter Unico Wilhelm van Wassenaer, born near Delden, Over-
ijssel, in 1692 into, admittedly, a prominent aristocratic fam-
ily. Unlike his paternal grandfather and father, Unico Wilhelm 
did not enter the army/navy but became a diplomat serving, 
for example, as Dutch ambassador in Paris for a number of 
years. His leisure time he devoted to the arts, especially musi-
cal composition. Perhaps his most accomplished compositions 

are his Concerti Armonici that were published in his own lifetime, not under his own 
name but under that of an acquaintance named Carlo Ricciotti, and this was done at 
Van Wassenaer’s own request. In the 19th century a Polish composer attributed the 
Concerti to the well known, 18th century Italian composer Giovanni Pergolesi (1710-
1736), and that attribution stood until 1980 when the Dutch musicologist Alfred 
Dunning found the autograph manuscript of the Concerti in the library of Twickel, the 
castle/country estate near Delden where Unico Wilhelm was born. (The Concerti are 
now available, with the composer’s name on them, under the Naxos label.) 
What I will be concentrating on in the paper is why Unico Wilhelm, and other aristo-
crats like him, pursued the arts, and in so doing I will be employing, and applying, 
the theories of the Frenchman Pierre Bourdieu about social capital and cultural capi-
tal. In addition to that I will look at the related question why Unico Wilhelm refused 
to have the Concerti published under his own name. 

http://www.caans-acaen.ca/News/ROLLO.pdf
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I might just add that in recent decades the history of the Dutch nobility has, in all 
its various aspects, been receiving increasing attention, and that for good reason, it 
would appear. For example, the only female author of note in 18th-century Overijssel 
was a barones, namely Clara Feyoena van Raesfelt, née van Sytzama. This increased 
interest has also led to the founding of an annual publication devoted to the history 
of the Dutch nobility, titled Virtus, Jaarboek voor Adelsgeschiedenis. 

Will van den Hoonaard (University of New Brunswick) 
Twenty years after Silent ethnicity: the Dutch of New 
Brunswick 

My book Silent Ethnicity: the Dutch of New Brunswick was 
published by New Ireland Press in 1991. In this presen-
tation I shall speak briefly on the substance of this book 
and the nature of criticisms directed at it. I also intend to 
speak about how the Netherlandic presence in New Bruns-
wick has shifted since the publication of Silent Ethnicity. 
The presentation also touches on the challenges of doing 
research on particular groups, and on the highly differ-
entiated nature of contemporary immigrants to Canada, 
whether from the Netherlands or from elsewhere. 

Michiel Horn (York University) 
Becoming Canadian: Further Thoughts 

Eighteen years ago I read a paper to the annual meet-
ing of CAANS, held that year at Carleton University in 
Ottawa. Its title was Becoming Canadian: A Migrant’s 
Journey. It did not appear in print, but four years later 
the University of Toronto Press published my book Be-
coming Canadian: Memoirs of an Invisible Immigrant. 
Recently Mary Eggermont-Molenaar suggested to me 
that I should revisit the topics of integration and assimi-
lation, and the place of immigrants in a society, at the 
Fredericton meeting. From the perspective of CAANS, 
the topic has gained in significance because the Nether-
lands, too, is now involved in a debate about the impli-
cations of immigration for the host country. There are, 
of course, important differences between Canada and 
the Netherlands, which I want to explore in my paper 
and which I hope will spark a useful discussion. 
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Gerry van Kessel (Gatineau QC) 
Immigrant Integration in Canada - Past Success and Future Challanges 

Canada is a country built by immigration and more so than elsewhere Canadians 
support immigration. This support is based on clear evidence that immigrants have 
integrated with little problem and are co-builders of the country. 
Successful integration implies many things – employment, schooling, and a sharing 
of the broad values of native-born Canadians. It is the result of a dual process - the 
selection of immigrants whose attributes make them likely to succeed in Canada and 
the openness and willingness of Canadians to accept newcomers. 
Until 1990 a general principle of immigrant selection was to match immigrant intake 
to the needs of the Canadian economy. Immigrants, after some years in Canada, 
slightly outperformed native-born Canadians. Post 1990, however, government aban-
doned this tap-on, tap-off approach for a much higher annual intake based on as-
sumed demographic requirements. 
In recent decades immigrants, despite being better educated than previous immi-
grants, have higher unemployment, lower earnings, greater underemployment and 
more use of social assistance than native-born Canadians. There is tension within 
multiculturalism about the relationship between diversity and unity. The failure to 
settle successfully and the refusal of some immigrants to accept the basic tenets of 
Canada’s secular society are barriers to integration. These are concerns that, left un-
tended, could come between Canadians and their strong support for immigration. 

Mr. T.J.P. van Os van den Abeelen (vice-president Amsterdamse rechtbank) 
Immigratie en integratie in Nederland in de jaren 2005-2010 (keynote) 

Gegevens over immigratie (en emigratie) naar en 
van Nederland en de beweegredenen daarvoor. On-
twikkelingen asiel-migratie en overige immigratie, 
waaronder gezinsvorming en arbeidsmigratie, in Ne-
derland. Stand van zaken met betrekking tot integratie 
van niet Nederlanders die in Nederland voor langere 
tijd verblijven. Het huidige maatschappelijk debat in 
Nederland over nut en noodzaak van integratie van 
buitenlandse bewoners van Nederland. Multiculturaliteit 
versus assimilatie. De overheidsmaatregelen op het 
gebied van integratie en het effect daarvan. Plaatsing 
van het voorgaande in Europees perspectief.



CAANS NEWSLETTER - September 2011       BULLETIN DE L’ACAEN - septembre 2011

- 12 -

Alexander Zweers (University of Waterloo) 
Harry Mulisch’s De verteller [The Narrator]. A Novel Too Complex To Give a Paper 
About. An Attempt. 

The audience is justified to pose the question of why 
to choose a novel too complex to give a paper about. 
Well, Mulisch was an important and unique Dutch 
writer of the twenty’s and twenty first century and he 
died last year at the age of 83. I feel very strongly 
that this writer should to be commemorated at our 
conference. The subtitle of the book reads: of een 
idioticon voor zegelbewaarders (or an idioticon for 
keepers of a seal). In his dissertation about Mulisch 
de Rover (I owe a lot to this excellent book) ex-
plains that idioticon means a dictionary of idioms but 
Mulisch himself adds that one is inclined to think of 
‘idiotics.’ The keeper of a seal is someone whose task 
it is to keep a secret sealed. The book consists of ten 
seals of which the second until the ninth contain text. 
The contents of the chapters/seals reveal some of the 
complex story line but at the same time introduce 
new puzzles. A major character in de novel is a phila-
telist and een zegelbewaarder in Dutch can be inter-
preted as a keeper of stamps. 

The further the story develops, the closer this character comes to the point that he 
commits suicide. 

The father of Mulisch was an Austrian-Hungarian who fled to the Netherlands after 
the First World War and his mother was Jewish. During the Second World War his 
father worked in the Netherlands for a German Bank and, although his parents were 
divorced, his father prevented his ex-wife and son to be sent to a concentration camp 
and he succeeded in doing so because of his collaboration with the Nazi’s. Thus, it 
is not surprising that Mulisch, who despised his father’s political stand, but owed 
him his life, viewed the world as absurd. This was one of the reasons that he fled to 
the imaginary world of literature. But Mulisch was not a writer trying to reflect real-
ity in his oeuvre. For him, with his boundless phantasy, literature provided a means 
to display his art of verbal games, i.e. Holland, for instance, appears in the book as 
Bolland (Bulgingland), the overzeese gebiedsdelen, de overzeese geslachtsdelen (the 
oversea genital parts; a curious kind of pornography). But also in the different letter 
types for different sections of chapters and in the unique structure of the narrative. 
In the paper the major aspects of these Entfremdung (making strange) devices will 
be discussed

* * * * * * 
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Minutes of the General Meeting                 
by Basil Kingstone 

Minutes of the annual meeting of CAANS held in the Sir James Dunn build-
ing, room G2, St. Thomas University, Fredericton, NB, on May 28, 2011 at 
3.30 pm. 

There was a quorum.

1.  Inge Genee welcomed us to the meeting on behalf of the absent president.

2.  The agenda was approved (Kingstone/Zweers).

3.  The minutes of the 2010 annual meeting were adopted (Horn/Zweers).

4.  President’s report. Inge has been negotiating with the Taalunie. So far they have   
 been subsidizing our Journal, but they will no longer do so. They will continue to   
 subsidize visiting speakers from the Netherlands, to a maximum of €2750. They   
 have given a one-time grant towards the travel expenses of board members   
 attending this annual meeting. 

5.  Secretary-treasurer’s report. Financial figures for 2010, and for the period Janu  
 ary 1 – April 30 of this year, were distributed. We are solvent but not rich. The   
 report was adopted (Kingstone/Eggermont).

6.  Editor’s report. The spring 2010 issue of the Journal is out and the fall 2010 issue  
 is in press. Basil Kingstone is handing over the editorship to Inge Genee, and   
 was pleased and surprised to be presented with a fine gift. He thanks those res-
 ponsible.

7a. Election of officers. Michiel Horn was acclaimed President, and Tanja Collet was   
 acclaimed Vice-President, for the period 2011-13 (Eggermont/de Laat). Inge   
 Genee was appointed editor of the CAANS/ACAEN Journal of Netherlandic Studies  
 and Basil Kingstone was appointed editor emeritus.

7b. The next conference will be held at the University of Waterloo and Wilfrid Laurier   
 University on Saturday and Sunday May 26 and 27, 2012. Sander Zweers will   
 be our local representative and Tanja Collet will be chair of the program commit  
 tee.

8.  Items for discussion. None.

9.  Other business. None.

The meeting was adjourned.
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Financial Report
by Paul de Laat

Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies

FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 2010

Scotia Bank Canada;

Receipts (Credits)
Balance January 1, 2010  $     7,194.19
Membership, donations and Journals  $     4,966.93
Dean of Arts, Windsor (Deducted from Journal production) $ 500.00
 ---------------  
 $ 12,661.12

Total Receipts for 2010 $     5,466.93

Expences (Debits)
Journal (includes $500 from Dean of arts) $     4,144.36 
Speakers and Conference $        777.85
Newsletters $         188.89 
General Expenses $ 50.00
CELJ and CALJ Membership $      160.00
Website $         50.40
Bank charges $         47.40
  ----------------  
 $ 5,418.90

Balance on January 1 2010 $    7,194.19
Receipts over Expenses $         48.03
  ---------------
Balance on December 31, 2009 $    7,242.22

ABN-AMRO Bank the Netherlands;
Balance January 1, 2010 €   115,75
Nederlandse Taalunie € 4.107,00
Membership and Journals €   114,00
Guest speaker -€ 1.419,99  
Bank charges -€      30,25
  ---------------  
Balance in Euros on April 30 2010 € 2.886.51
ABN-AMRO approximately  $   3,990.00  
  
Members’ Equity 
Balance on December 31, 2010 $   7,242.22
Reserved for 2 issues of Journal -$   8,000.00
  ---------------
              -$      757.78
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Holland is een eiland
door Nico de Glas

Hadrianus Junius van Hoorn (1511-1575) was in de 
16e eeuw, na Erasmus, de grootste geleerde van Hol-
land. Hij verwierf zich een internationale faam met zijn 
filologische oeuvre, waaronder een Achttalig Woorden-
boek en vele tekstuitgaven. Al zijn werken verraden een 
fabelachtige kennis van de klassieken. Anders dan vele 
Hollandse voorgangers bleef hij in Holland wonen, waar 
hij zo ongeveer in zijn eentje op hoog niveau het Eu-
ropese humanisme introduceerde.
 
Met zijn hoofdwerk de Batavia begaf hij zich op het ter-
rein van de geschiedschrijving. Het boek is geschreven 
in de jaren 1565-1570 in opdracht van de Staten van 
Holland, die hiertoe waren aangezet door Willem van 
Oranje, leider van het verzet tegen de centralisatie-
pogingen van de Habsburgse vorsten, met name van 
Philips II. Men achtte het gewenst dat de oude rechten 
en privileges, de eigen landsaard en de glorierijke ge-

schiedenis van Holland eens duidelijk geformuleerd zouden worden voor het Eu-
ropese lezerspubliek, en dus in het Latijn. 

Junius vatte het plan op om een driedelige geschiedenis van Holland te schrijven, 
waarvan de Batavia het eerste deel zou vormen: een soort ethnografisch/geografisch 
voorwerk. Het sluit aldus aan bij het destijds populaire genre van de chorografie, de 
landbeschrijving, die impliciet (en vaak expliciet) de nationale historie en identiteit 
wilde definiëren. 

Voor dit  ́identiteitsproject ́ kon de auteur gebruik maken van de herontdekte werken 
van Tacitus, die aan de oude Bataven en het  ́Eiland der Bataven ́ tussen Rijn en 
Waal veel aandacht besteedt. Zo kon Junius een beeld van Holland in de Oudheid  
(re)construeren, of, zoals men nu zegt, een nationale mythe formuleren, die in de 
historiografie en de politieke theorie van de Republiek een grote rol zou spelen. Bata-
via werd voortaan de deftige naam voor Holland. 

Het boek begint met een verkenning van het antieke Insula Batavorum, zijn 
(water)grenzen, bevolking en cultuur, alles beargumenteerd met citaten uit de an-
tieke schrijvers, die immers voor een humanist de Gouden Standaard waren. In-
novatief is Junius ́ gebruik van archeologisch materiaal. Het tweede deel is een 
monumentale Lof van Holland en zijn kwaliteiten, gevolgd door een Stedenlof met de 
beschrijving van de 32 Hollandse steden. Dit Hollandbeeld is al verbazend compleet. 
Wat we gewoonlijk met de Gouden Eeuw associëren bestond blijkbaar al veel eerder. 
En wat we met de 16e eeuw plegen te associeren, namelijk Beeldenstorm, Refor-
matie en Opstand, dat ontbreekt juist. In de Batavia geeft Junius (onbewust) een 
kleurrijke schildering van een Habsburgs Holland, dat later door het succes van de 
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Opstand verdwenen en vergeten is, maar dat toen nog een deel van een Europees
imperium was. Junius beschrijft Batavia en Holland hardnekkig als een eiland: en 
inderdaad zou Holland later een zeker insulair karakter krijgen.

Junius’ filologische achtergrond blijkt uit de vele etymologische verklaringen: de 
eerste pogingen om tot een historische taalkunde te komen. En overal heerst een 
opgewekte polemische toon, vooral als het gaat om zijn Franse vakgenoten. 

Anne Frank tentoonstelling in Canada
door Julie Couture

De Anne Frank Stichting is een onafhankelijke organi-
satie die de plek beheert waar Anne Frank tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was ondergedoken en waar zij 
haar dagboek schreef. De stichting brengt ook haar 
levensverhaal wereldwijd onder de aandacht ter bezin-
ning op de gevaren van antisemitisme, racisme en dis-
criminatie en het belang van vrijheid, gelijke rechten en 
democratie. De Anne Frank Stichting heeft samen met 
het Anne Frank Center USA, de vaste partnerorganisatie 
in Noord-Amerika sinds 1989, verschillende keren een 
presentatie georganiseerd van een Anne Frank-tentoon-
stelling. Echter, de doelstelling van het huidige project 
is een andere: het gaat bij dit project minder om het 

bereiken van het grote publiek en meer om de actieve betrokkenheid van Canadese 
jongeren en hun leerkrachten. Voortbouwend op eerdere ervaringen wereldwijd, zul-
len studenten gidsen worden. Deze jongeren zullen – door middel van een of meer 
2-daagse trainingen voorbereid worden. Met behulp van een uitgebreide ‘guide voor 
guides,’ zullen ze leren hoe ze de jonge bezoekers van de tentoonstelling tijdens de 
rondleiding kunnen betrekken bij de thema’s van de tentoonstelling.

Het werken met de Anne Frank tentoonstelling zal ook versterkt worden door een 
breed palet aan aanvullende educatieve materialen. Zo is speciaal voor dit project 
een Canadese, tweetalige versie van de Anne Frank ‘webguide’ ontwikkeld. Deze 
gaat over de levensgeschiedenis van Anne Frank, aangevuld met informatie over 
de locale geschiedenis van WOII en antisemitisme in een bepaald land, in dit geval 
Canada (zie voor de Engels versie http://www.annefrankguide.net/en-CA/index.asp 
en de Franse: http://www.annefrankguide.net/fr-CA/index.asp).

De opening van dit pilot-project zal plaatsvinden tijdens de herdenkingsdag (Remem-
brance Day) in Canada, op 11 november 2011 in de stad Rigaud.  Hierna zal de ten-
toonstelling tot eind 2013 ongeveer twaalf scholen in de provincie Québec aan doen. 
Zeven van deze plaatsingen zijn al definitief. Mocht dit project een succes zijn, dan 
zal de tentoonstelling na 2013 doorreizen naar de overige Canadese provincies. Heeft 
u vragen of ideeën, neem dan contact op met Julie Couture via j.couture@annefrank.
nl Wordt vervolgd... 

Anne Frank Stichting

http://www.annefrankguide.net/en-CA/index.asp
http://www.annefrankguide.net/fr-CA/index.asp
mailto:j.couture@annefrank.nl
mailto:j.couture@annefrank.nl
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From the Journals
by Basil Kingstone

AANS Newsletter #73 (April 2011) has news about publications. Some papers from 
the 2010 AANS conference will appear in their series Studies in Dutch language and 
literature, hopefully this year, and others, on art history, will appear in the July and 
November issues of Dutch Crossing. The next ICNS conference will be held at Calvin 
College in Grand Rapids, MI on June 7-10 next year.

De AANS Newsletter verschijnt tweemaal per jaar en is via http://netherlandicstud-
ies.com/news/wp-content/uploads/2011/04/aans-newsletter-73-spring-20112.pdf 
online te lezen.

The winner of the 2010 AANS graduate scholarship for research in the Netherlands, 
Deborah Hamer (Columbia), reports on her findings. The dominees in Dutch Brazil 
(1630-74) opposed racially mixed marriages but were successful in persuading in-
digenous people to marry in church. As a result they had to allow for divorce, con-
trary to Dutch law. This was not a great problem in New Netherlands, since the North 
American Indians were not interested in marriage ceremonies.

Amsterdam University Press has launched a new 
journal, the Journal of Dutch Literature. 

On this topic, Berkeley’s conference this year, to be held 
on September 15-17, is entitled ‘Colonial and post-colo-
nial connections in Dutch literature.’ It is free, no reg-
istration is necessary, and the timetable shows this is a 
gathering of scholars from worldwide.

Berkeley University Campus

http://netherlandicstudies.com/news/wp-content/uploads/2011/04/aans-newsletter-73-spring-20112.pdf
http://netherlandicstudies.com/news/wp-content/uploads/2011/04/aans-newsletter-73-spring-20112.pdf
http://journalofdutchliterature.org/
http://events.berkeley.edu/?event_ID=44209&date=2011-09-16
http://events.berkeley.edu/?event_ID=44209&date=2011-09-16
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CANADIAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF NETHERLANDIC STUDIES
CAANS

2011 SUBSCRIPTION FORM

Please note that membership is from January 1 to December 31

Members of CAANS pay thirty-five dollars (fifteen dollars for the Canadian Journal 
of Netherlandic Studies and twenty dollars for their membership fee, which includes 
the Newsletter and which is a charitable donation).  Seniors pay thirty dollars (fifteen 
dollars for the Journal and fifteen dollars for membership).  Students pay twenty-five 
dollars (fifteen for the Journal and ten dollars for membership).

CAANS is a non-for-profit charitable educational organization and welcomes additional 
donations.  All such donors will be sent a tax receipt within the first few months of 
the calendar year following such a donation.

Local chapters may assess an additional fee. If you are a member of a local chap-
ter, you may submit this form with your cheque or money order to the local chapter 
along with the local fee.  Chapters and contacts are listed on page 2 under “Officers”. 
If you are not a member of a local chapter or if your local chapter does not collect 
fees for CAANS National, please mail your cheque or money order to:

Mr. Paul de Laat, Treasurer of CAANS,
613 Huyck’s Point Road, Wellington, ON KOK 3LO.

Europe: €25.00 ABN-AMRO, BIC Code ABNANL2A, IBAN NL90ABNA0, 
Account # 45.85.38.795, t.a.v. Paul de Laat, Dongen, NB

Our Newsletter is distributed by e-mail, so please be sure to give your e-
mail address below.  We will not share this e-mail address with anyone!

Name: _____________________________________________________________

Mailing Address:  _____________________________________________________

Telephone : __________________________  ______________________________
                                           (home)                                                   (work)

E-mail: _____________________________________________________________

Profession: __________________________________________________________

(If academic, please specify discipline)

___________________________________________________________________

◊ This is a membership renewal for 2011          ◊ This is a new membership



CAANS NEWSLETTER - September 2011       BULLETIN DE L’ACAEN - septembre 2011

- 19 -

ASSOCIATION CANADIENNE POUR L’AVANCEMENT DES ÉTUDES NÉERLANDAISES 
(ACAEN)

BULLETIN D’ADHÉSION 2011

Veuillez noter: on devient membre pour une année civile.

Les membres de l’ACAEN paient deux choses à la fois: quinze dollars pour s’abonner 
à la Revue canadienne d’études néerlandaises, et vingt-cinq dollars comme cotisa-
tion, qui inclut ce Bulletin  et qui compte comme donation charitable; donc trente 
cinq dollars au total.  Les personnes du troisième âge paient vingt-cinq dollars pour 
la cotisation et quinze dollars pour la Revue, donc trente dollars au total.  Les étu-
diants paient dix dollars pour la cotisation et quinze dollars pour la Revue, donc vingt 
cinq dollars au total.

L’ACAEN est une corporation de charité et accepte volontiers des dons supplémen-
taires. Les donateurs recevront un reçu aux fins d’impôt dans les premiers mois de 
l’année civile qui suit le don.

Pour ce qui est des sections locales, la liste des personnes à contacter se trouve à la 
page 2 sous la rubrique “Membres du Bureau”.  Si vous devenez aussi membre d’une 
section locale qui perçoit une cotisation locale, vous pouvez lui envoyer les deux co-
tisations à la fois.  Si vous n’êtes pas membre d’une section locale, vous enverrez un 
chèque ou mandat à :

M. Paul de Laat, Trésorier de l’ACAEN, 613 Huyck’s Pt. Rd., Wellington, ON K0K 3L0.

Europe: €25.00 ABN-AMRO, BIC Code ABNANL2A, IBAN NL90ABNA0, 
Account # 45.85.38.795, t.a.v. Paul de Laat, Dongen, NB

Nous distribuons ce Bulletin par e-mail (courriel). Vous voudrez donc bien 
donner votre adresse e-mail ci-dessous. Nous ne la donnerons à personne!

Nom: ______________________________________________________________

Adresse pour correspondance: __________________________________________

Téléphone: __________________________  ______________________________              
                                   (travail)                                          (domicile)

Courriel (e-mail): ____________________________________________________

Profession: _________________________________________________________

Les universitaires voudront bien préciser leur discipline : 

__________________________________________________________________

◊ Je désire renouveler mon adhésion pour 2011       ◊ Je désire devenir membre.
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OFFICERS/
MEMBRES DU BUREAU

President
Michiel Horn
Professor Emeritus of History
and University Historian
York University, Glendon Campus
Toronto, ON  M4N 3M6
mhorn@glendon.yorku.ca

Vice-President
Tanja Collet
Languages, Literatures and Cultures 
University of Windsor 
Windsor, ON N9B 3P4 
tcollet@uwindsor.ca

President Emerita
Joan Magee
866 Victor Drive
Windsor, ON N8S 2S7

Past President
Linda Feldman
Dept. of Langs. Lit. and Civ.
University of Windsor
Windsor, ON N9B 3P4
feldman@uwindsor.ca

Secretary-Treasurer/Archivist
Paul de Laat
613 Huyck’s Point Road
Wellington, ON K0K 3L0
pgdelaat@gmail.com

Journal Editor
Inge Genee
Dept. of Modern Languages
University of Lethbridge
Lethbridge, AB T1K 3M4
inge.genee@uleth.ca

Journal Editor Emeritus
Basil D. Kingstone

Department of French
University of Windsor
Windsor,ON N9B 3P4
bkingst@uwindsor.ca

Visiting Speakers Convenor/
Newsletter Editor
Mary Eggermont-Molenaar
1416 - 29 St. NW
Calgary, AB  T2N 2V1
memo45@shaw.ca
Associate Newsletter Editors
Paul de Laat - Communications
Peter Lowensteyn - Layout

Webmaster
Peter Lowensteyn
webmaster@caans-acaen.ca
(Site: http://www.caans-acaen.ca)

Members at Large
Gerrit Gerrits
Dept. of History and Classics
Acadia University
Wolfville, NS B4P 2R6

Martien de Leeuw
School of Industrial Design
Carleton University
martiendeleeuw@gmail.com

Willemina Seywerd
265 Scarborough Crescent
Scarborough, ON M1M 2J7
wseywerd@gmail.com

Peter Tijssen
INRS-Institut Armand-Frappier
Laval, Québec, H7V 1B7
Peter.Tijssen@iaf.inrs.ca

Alexander Zweers
116 Keats Way Place
Waterloo, ON N2L 5H3
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mailto:mhorn@glendon.yorku.ca
mailto:tcollet@uwindsor.ca
mailto:feldman@uwindsor.ca
mailto:pgdelaat@gmail.com
mailto:inge.genee@uleth.ca
mailto:bkingst@uwindsor.ca
mailto:memo45@shaw.ca
mailto:webmaster@caans-acaen.ca
http://www.caans-acaen.ca
mailto:martiendeleeuw@gmail.com
mailto:wseywerd@gmail.com
mailto:Peter.Tijssen@iaf.inrs.ca
mailto:sashazweers@sympatico.ca
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Chapter Secretaries & Contacts

Calgary
memo45@shaw.ca
Montreal:
peter@lowensteyn.com
Ottawa:
martiendeleeuw@gmail.com
Toronto:
marja.moens@rogers.com
Vancouver:
saskiastomps@telus.net
Waterloo:
sashazweers@sympatico.ca
Winnipeg:
vorst2@Ms.UManitoba.ca

The CAANS Newsletter appears three 
times a year, in April, August and De-
cember. It is a publication of the Cana-
dian Association for the Advancement  of 
Netherlandic Studies and free to all the 
Association’s members. 

Le Bulletin de l’ACAEN paraît trois fois 
par an (avril, août, décembre). C’est une 
publication de l’Association canadienne 
pour l’avancement des études néer-
landaises, dont les membres le reçoivent 
gratuitement.

Items for the Newsletter should be sent 
to Mary E.M (memo45@shaw.ca) prefer-
rably as an attachment to an e-mail, in 
WordPerfect or Word.

Pour publier dans le Bulletin, prière 
d’envoyer votre texte à Mary E.M 
(memo45@shaw.ca) sous forme 
d’attachement à un courriel en WordPer-
fect ou Word. Merci!

Notice from our Treasurer, Paul de Laat:

Some of you have not yet paid for this year.  We are now in the third quarter of 
2011.  This is a friendly reminder that the membership fee was due in January.

Membership dues for this year are $35.00 for regular members, $30.00 for seniors 
and $25.00 for students.

If you are not sure if you have contributed this year, I encourage you to send a short 
email to pgdelaat@gmail.com.

Please note that some memberships for CAANS (National) are collected through your 
local chapter.  If in doubt, ask the treasurer of your local chapter if this is the case.

mailto:memo45@shaw.ca
mailto:peter@lowensteyn.com
mailto:martiendeleeuw@gmail.com
mailto:marja.moens@rogers.com
mailto:saskiastomps@telus.net
mailto:sashazweers@sympatico.ca
mailto:vorst2@Ms.UManitoba.ca
mailto:memo45@shaw.ca
mailto:memo45@shaw.ca

